
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się 4. Konkurs Muzyczny w ramach  

4. Festiwalu Amatorskich Ognisk Muzycznych, zwany dalej „Konkursem”. 

 

1) Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Przyjazny Zabrzeg” im. ks. Józefa Londzina,  

Zabrzeg 43-516 ul. K. Pytla 1, 

2 ) Cele konkursu: 

a) Dokonanie przeglądu twórczości artystycznej młodzieży naszego regionu, 

b) Umożliwienie prezentacji umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, 

c) Odkrycie nowych osobowości twórczych, 

d) Popularyzacja muzyki wśród dzieci i dorosłych, 

e) Pomoc w rozwijaniu zdolności artystycznych uczestników konkursu, 

f) Integracja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój wspólnych, artystycznych 

zainteresowań. 

  

3) Przebieg konkursu: 

1. Konkurs odbędzie się 20 listopada 2021 r. w Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury 

w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 42, w godz. 8.30–13.30 

2. Koncert Laureatów odbędzie się 20 listopada 2021 r. w Sali Widowiskowej Miejskiego 

Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 42, w godz. 14.30–15.30 

 

4) Zgłoszenia 

Swój udział należy zgłosić do 15 listopada 2021 r. drogą elektroniczną na adres  e-mail: 

festiwal@mdk.czechowice-dziedzice.pl lub pisemnie na adres:  

Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42, 43-502 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem 

„Festiwal Ognisk Muzycznych”. 

Organizator dopuszcza do Konkursu czterdziestu uczestników, według kolejności zgłoszeń. 

O kolejności decyduje data i godzina wpłynięcia zgłoszenia do Miejskiego Domu Kultury 

w Czechowicach-Dziedzicach. 

Karta zgłoszenia dołączona jest do regulaminu. Załącznik nr 1. 

 

5) Warunki konkursu 

a) Konkurs skierowany jest do uczestników pozaszkolnych form kształcenia 

artystycznego (ognisk muzycznych, prywatnych placówek artystycznych, 

indywidualnych lekcji gry na instrumencie itp.) w gminach powiatu bielskiego 

(gminy: Jaworze, Jasienica, Bestwina, Czechowice-Dziedzice , Kozy, Porąbka , 

Szczyrk, Wilkowice, Wilamowice) mieszczących się w przedziale wiekowym 7–19 

lat, 

b) Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach:  

1. Kategoria – instrumenty klawiszowe (fortepian, keyboard) oraz akordeon. 

2. Kategoria – instrumenty strunowe i perkusyjne. 

3. Kategoria – wokalna do 10 lat 

4. Kategoria – wokalna powyżej 10 lat 

mailto:fundacjasmk@gmail.com


c) Maksymalny czas trwania występu to 5 minut.  

d)  Uczestnicy Konkursu występują solo bądź w duetach. Nie przewiduje się udziału 

zespołów powyżej dwóch osób. 

e) Repertuar dowolny. Wykonawcy prezentują jeden utwór z akompaniamentem bądź 

solo. Dopuszczalne są podkłady w wersji elektronicznej. 

f) Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca, a w przypadku 

indywidualnego zgłoszenia, uczestnik. 

g) Laureaci pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody oraz dwóch wyróżnień zobowiązani są 

wystąpić na Koncercie Laureatów. 

h) W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie i absolwenci szkół muzycznych z 

państwowymi uprawnieniami. 

 

6) Kryteria oceny: 

Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora imprezy. 

Wykonania utworów zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów: 

a) Dobór repertuaru, 

b) Poziom warsztatu muzycznego,  

c) Interpretacja, 

d) Pomysłowość i prezentacja. 

 

7) Nagrody: 

a) Nagrody zostaną rozdane dla każdej kategorii. Przewiduje się przyznanie I, II, III 

miejsca oraz wyróżnień. W przypadku miejsc równoważnych lub innego 

rozstrzygnięcia wysokość pojedynczej nagrody może ulec zmianie. 

b)  Dla nagrodzonych przewidziane są nagrody o wartości: 

I miejsce – 400 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł,  

c)  Każdy uczestnik finału Konkursu muzycznego otrzyma Dyplom Laureata 4. Konkursu 

Ognisk  Muzycznych. 

d)  Wybrane wykonania mogą zostać zamieszczone w postaci nagrań audio-wideo na 

 materiałach medialnych Festiwalu. 

 

8) Uwagi:   

a)  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

 osobowych jego uczestników na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych 

osobowych  z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), 

b) Przystępując do Konkursu każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne 

  wykorzystywanie swoich prac w następujących formach: druku w dowolnej 

liczbie publikacji  i w dowolnym nakładzie, publikowania ich w internecie oraz innych 

formach utrwaleń  nadających się do rozpowszechniania, 

d) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych w Regulaminie 

 Konkursu, ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

e) Informacja o Festiwalu Ognisk Muzycznych znajdują się na stronach:  

 www.przyjaznyzabrzeg.pl, www.mdk.czechowice-dziedzice.pl 

 

http://www.przyjaznyzabrzeg.pl/
http://www.mdk.czechowice-dziedzice.pl/


 

 

KARTA ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1) 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

           

............................................................................................................................ WIEK 

…………………… 

ADRES 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 ...........................................................................................................................................

......... 

TEL. / adres e-mail 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

NAZWA I ADRES PLACÓWKI 

.......................................................................................................................................................

........... 

.......................................................................................................................................................

............ 

KONTAKT DO PLACÓWKI 

........................................................................................................................ 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 

.............................................................................................................. 

 

TYTUŁ UTWORU    

…………..………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

AUTOR 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 



…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….... 

KATEGORIA I INSTRUMENT  

.................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......... 

WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ INNE UWAGI: 

…………......................................................……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……...............................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o 

ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swoich wykonań i wizerunku w 

następujących formach: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 

publikowania ich w internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania. 

 

Podpis uczestnika / opiekuna prawnego  


